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1 — SABIK Z£BIT HULASASI 

Vakıfları umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe 
kanununa ek kanun lâyihası ile 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 30 ncu maddesile 
ve ayni kamuna ek bir kanunun ikinci maddesinin tef
sirlerine mahal olmadığına dair mazbatalar kabul 
edildi. 

Tezkereler 
1 — Hagciran : ağustos 1938 aylarına aid raporun 

sunulduğun^ dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/566) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Mütbadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye 

kanunlarına! tevfikan teffiz veya âdiyen tahsis olu
nan gayrinıenkul emvalin tapuya raptına dair olan 

1 — Balıkesir mebusu Hayrettin Karanın, 
3031 sayıfa kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesi
ne dair takriri. 

Yüksek Reisliğe 
3031 sayılı kanunun birinci maddesinin de-

1 — Şûrayi devlet kanunu lâyihası ve, Dahi
liye, Adtyye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/185) 

BAŞKAN — Şûrayi devlet kanunu lâyihası
nın müzakeresine devam ediyoruz. 

ikinci fasıl 
Vazife 

MADDE 11 — Devlet şûrası: 
A - Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka

nun lâyihaları ve imtiyaz mukavele ve şartna
meleri hakkında mütalea beyan ve nizamname 

Devlet şûrası kanunu lâyihasının ise sekiz maddesi 
kabul ve iki maddesi encümene tevdi edildikten sonra 
cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Çoruh 

Cavid Oral Ali Zırh 

1331 sayılı kanunun 9 nctt maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Sıhhat ve iç
timaî muavenet, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (3/510) (Ruznameye) 

3 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/991) (Ruzna
meye), 

» I 

ğiştirilmesine dair olup Maliye encümeninde bu
lunan kanun teklifimin geri verilmesine müsa
adenizi dilerim. 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

lâyihalarını tedkik; 
B - Kanunların ve nizamnamelerin gösterdi

ği işleri rüyet; 
C - Hükümet tarafından havale olunan her 

türlü meseleler hakkmda mütalea beyan; 
D - İdarî davaları rüyet ve halleder. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
İdarî dairelerin vazifeleri 

MADDE 12 — Devlet şûrasmm idarî işlere 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
K^TİBLER — Naşid üluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çaruh) 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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aid vazifeleri birinci, ikinci ve üçüncü daireler
de görülür, 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Birinci daire: 
A - Hükümet tarafından ihzar ve tevdi edi

len kanun lâyihalarını; 
B - Nizamname lâyihalarını ve nizamname

lere aid tefsir taleblerini; 
ö - İdarî makamlar arasmda vazife ve salâ

hiyetten doğan ihtilâf lan tedkik etmek; 
D - Diğer dairelerin vazifeleri dışmda kalan 

işleri tedkik ve rüyet eder. 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Bu maddenin C fıkrasının sonunda «ted
kik etmek» vardır ki fazladır. Çünkü (D) fıkra
sında «tedkik ve rüyet eder» denildiğine naza
ran tedkik etmek, tabiri fazladır. 

ADLİYE E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL 
(Konya) — Bendeniz de encümen namına ayni 
tashihin yapılmasını rica edecektim. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihle beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . , Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — İkinci daire: 
A - Maarif vekâletile Sıhhat ve içtimaî mu

avenet vekâletinin alâkalı olduğu işleri; 
B - Belediye kanunile Devlet şûrasına mev

du olubta idarî 'kazaya mevzu teşkil etmiyen 
hususları; 

C - Vilâyetler idaresi kanunu mucibince Dev
let şûrasına doğrudan doğruya veya itiraz yo-
lile tevdi olunacak işleri; 

D - Cemiyetlerin âmme menfaatlerine ha
dim cemiyetlerden sayılması için Hükümete va
ki olacak müracaatları tedkik eder. 

E - Birinci derecede inzibatî ceza tayini 
Devlet şûrasına aid olan işler hakkmda karar 
ittihazı: 

F - Memurin muhakematı kanunu hüküm
lerine göre kararlar ita eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalaa var 
mı?. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bu maddede 
ihtimalM matbaada, ihtimalki kaleme alınırken 
bazı ifade düşüklükleri olmuştur. Bu itibarla 
bu madde yerine Bütçe encümeninin 13 ncü 
madde olarak tesbit ettiği maddenin okunması 
daha muvafık olur. Bütçe encümeninin yaptığı 
değişiklikler de bu düşüklükleri ortadan kal
dırmaya matuftur. Maruzatım, Bütçe encümeni
nin 13 ncü maddesinin bu madde yerine okun
masını ricadan ibarettir. Yalnız Bütçe encüme
ninin maddesindeki A bendinde vekâletlerinin 
kelimesinin vekâletinin olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin metnini 
teklif ediyorlar. Binaenaleyh Bütçe encümeni
nin o maddesini okutuyorum: 

MADDE 14 — ikinci daire: 
A - Maarif vekâletile Sıhhat ve içtimaî mu

avenet vekâletlerinin alâkalı okluğu işler; 
B - Belediye kanunile Devlet şûrasına mev

du olupta idarî kazaya mevzu teşkil etmeyen 
hususlar; 

C - Vilâyetler idaresi kanunu mucibince 
Devlet şûrasma doğrudan doğruya veya itiraz 
yolile tevdi olunacak işler; 

D - Cemiyetlerin âmme menfaatlerine ha
dim cemiyetlerden sayılması için Hükümete va
ki olacak müracaatlar; 

E - Birinci derecede inzibatî ceza tayini 
Devlet şûrasma aid olan hususlar; 

F - Memurin muhakemat kanununa tevfi
kan tevdi olunacak işler; 
hakkmda tedkikat icra eder ve kararlar verir. 

BAŞKAN" — Yalnız A fıkrasındaki, vekâlet
lerinin kelimesi; vekâletinin olacaktır. 

GALÎB FEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, bu 
ikinci daire, eski ismile, Devlet şûrasmm mül
kiye dairesinin vazifelerini görecektir. Mülkiye 
dairesi başlıca Dahiliye işlerini tedkik etmek 
üzere teşkil edilmiştir. Ondan sonra Maarif 
ve Sıhhiye vekâletleri işleri de buna ilâve edil
miştir. Halbuki, bu maddede görüyoruz ki, 
Maarif ve Sıhhiye vekâletleri kalmış, Dahiliye 
vekâleti ortadan çıkmıştır. Hükümetin getirdiği 
teklifin başmda Dahiliye mevcuttu İçişleri 
diye başlıyor, ondan sonra Maarif ve Sıhhiye 

diye devam ediyor. Binaenaleyh buraya Dahiliye 
vekâletinin ilâve edilmesi doğru olur. Esasen 
belediye ve vilâyetlere aid işlerin bir kısmı ya

zılmıştır. Halbuki Dahiliyenin işleri yalnız beledi
ye ve idarei hususiyeler değil nüfus ve zabıta ve 
diğer işler de vardır. Şu halde bir vekâletin 
bir kısım işlerini bir yerde diğerlerini başka 
yerlerde görmek doğru olmaz. Esasen Şûrayi 
devlet azalarının seçiminde ihtisas aranacaktır 
ve yine ikinci daire mütehassısları ayrılırken 
Dahiliye işlerinden anlıyan kimseler getirilir. 
Bundan dolayı (A) fıkrasına bunun ilâve olun
ması lâzımdır. 

Sonra (C) fıkrasL Bu fıkrada gerek Adliye 
encümeni ve gerek Bütçe encümeni metninde vi
lâyetler idaresi kanunu diye yazılmıştır. Arka
daşlar, vilâyetler idaresi kanunu yoktur. Vilâ
yet idaresi kanunu vardır. Bunun tashihi lâzım
dır. Halbuki yalnız tashih etmek de maksadı 
temin etmez. Çünkü aynı zamanda idarei husu
siyelere aid olan işlerin de Devlet şurası mül
kiye dairesince tedkik edilmesi kasdedilmiştir. 
Halbuki idarei hususiyelere aid olan ahkâm ida
rei umumiyei vilâyat kanununda mevcuttur. 
Eski idarei umumiyei vilâyat kanununun ahkâ
mı iki kısma ayrılmıştır. Biri idarei umumiye; 
diğeri hususî idarelere aid idi. Umumî idarelere 
aid olan kısmı ilga edildi, yerine vilâyete ida
resi kanunu yapıldı, idarei umumiyei vilâyat 
kanununun idarei hususiyelere aid ahkâmı ba-
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kidir. Binaenaleyh fıkranm ona göre tashihi 
lâzımdır. 

Sonra (E) fıkrası geliyor, birinci derecede 
inzibatî oeza tayini Devlet şûrasına aid olan hu
suslar, doğru değildir. Memurin kanunu me
murlardan bir kısmmm meselâ müsteşarları, mu
dili umujnileri, vali ve sefirleri bu inzibatî ce
zalara tâbi tutuyor. Devlet şûrası bu inzibatî 
cezalan nasıl ki başka memurlar hakkmda idarî 
daireye vermekte ise burada da idarî daireye 
verilmesi zaruridir. Ancak mülkiye dairesinin 
inzibatî Sararlarına itiraz edildiği vakit heyeti 
umumiyede tedkik edilecektir. Demek mülkiye 
dairesinin birinci derecede vermiş olduğu kararm 
ikinci derecede bir idarî heyet tarafından ted
kik edilmesi iktiza eder. 

Arkadaşlar, keza vilâyetlerde inzibat komis
yonları vardır, bu komisyonlarda ibtidaen veril
miş olan kararlara itiraz edilince bu itirazlar 
vekâletlerdeki inzibat komisyonlarınca tedkik 
edilmektedir. Fakat vekâletlerdeki bu inzibat 
komisyonları bir çok memurların inzibatî ceza
larını da doğrudan doğruya verebilmektedir. O 
halde vekâletler inzibat komisyonları tarafın
dan ibtidaen verilecek inzibat cezalarını ikinci 
derecede,kim tedkik edecektir? Bu, tayin edil
miş değildir. Bunları şimdiye kadar Devlet 
şûrası reisi ve iki azadan mürekkeb hususî bir 
heyet teoUrik etmektedir. Şimdi bu hususî heyet 
de kaldırılınca vekâletlerin inzibat komisyonla
rı kararlarını ikinci derecede neresi tedkik ede
cektir? Bu açıkta kalmaktadır. Onun için bu 
fıkraya bir bendin ilâvesi lâzımdır; bu hususta 
bir takrir takdim ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
14 net maddede aşağıdaki tashihlerin yapıl

masını teklif ederim: 
1 - A fıkrasında (Maarif vekâletile) yerine 

(Dahiliye ve Maarif vekâletleri) ibaresinin 
konmasını, 

2 - O fıkrasında (vilâyetler idaresi kanunu) 
yerine (vilâyet idaresi ve idarei umumiyei vilâ-
yat kanunları) ibaresinin yazılmasını, 

3 - E fıkrasına, (işler) kelimesinden sonra 
(ile vilâyet inzibat komisyonları kararlarına vu-
kubulan itirazlar) ibaresinin ilâvesini. 

Tokad 
Galib Pekel 

ADLÎYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) — Bu takrirdeki mütaleaları şayanı 
tedkik görüyoruz. Bu maddenin tadil teklif ile 
Adliye encümenine verilmesini istiyoruz. 
, BAŞKAN — Maddeyi tadilname ile encüme

ne veriyoruz. 
MADDE 15 — Üçüncü daire : 
A - Mjalî ve iktisadî işlerle Gümrük ve inhi

sar işlerinin; 
B - Nafıa hizmetleri ve imtiyazlarile maden 

araması ve imtiyaza bağlanması ve maden imti
yazlarının fesih işlerini tedkik eder. 

ADLÎYE En. Na. ALİ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Bu maddenin (A) fıkrasının sonunda; 
«işlerinin» kelimesi vardır. Bu «işlerini» olarak 
tashih edilecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihle beraber ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Devlet şûrasmca istişarî ma
hiyette tedkik olunacak işler Başvekâletten ha
vale edilir ve bunlar hakkmda verilecek karar
lar Başvekâlete bildirilir. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Devlet şûrası idarî daireleri
nin içtima ve müzakere nisabı beştir. Noksan 
vukuunda diğer idarî dairelerden alınacak aza 
ile bu noksan tamamlanır. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — 17 nci maddeye biz umumî kâtibi 
de ilâve etmiştik. Bundan evvel kabul edilen 
bir maddede umumî kâtibin, idarî dairelerdeki 
boşluğu doldurabileceği esası kabul edildiğine 
göre 17 nci madde yerine bizim encümence ya
pılmış olan 16 nci maddenin kabulü daha uygun 
olur. 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Umumî kâtib, Büyük Meclisçe kabul 
edilen esasa göre Şûrayi Devlet azası arasından 
seçilecek bir aza olduğuna göre kabul edilen 
maddeye nazaran.kaza daireleri umumi heye
tinden başka diğer devairde de bulunabilecek
tir. Burada ayrıca umumî kâtib tâbirinin tekrar 
tasrihine lüzum görmedik. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu izahattan sonra lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Devlet şûrası umumî heyeti 

MADDE 18 — Devlet şûrası umumî heyeti 
reis ve daire reislerile azalardan ve umumî kâ-
tibden terekküb eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19 — Umumî heyet: 
A - Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka

nun lâyihaları ve imtiyaz, mukavele ve şartna
meleri; 

B - Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci mad
desinde yazılı nizamname lâyihaları ve tefsirleri 
hakkmda mütalea beyan eder. 

O - Hususî kanunlar Devlet şûrası umumî he
yetinde görüleceği yazılı olan işleri görür. 

D - Devlet şûrası reisinin veya aid olduğu ve-
— 54 
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kaletin gördüğü lüzum üzerine sevkolunacak iş
leri tedkik eyler. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, bu 
madde devlet şûrası heyeti umumiyesinde görü
şülecek işleri yazmaktadır. Hükümetten gelen 
maddede heyeti umumiyede görülmesi lâzımge-
len işler açık olarak tasrih edilmiştir. Dahiliye 
encümeninin hazırladığı madde de daha açık ve 
vuzuhludur. Adliye encümeni bu maddeyi ihtisar 
ederek yazmıştır. Fakat ihtisar ettiği bu fıkralar
da gerek Hükümetin getirdiği lâyihadaki işlerin 
hepsini gerek Dahiliye encümeninin yazmış ol
duğu maddelerin hepsini ihtiva edip etmediğin
de insan tereddüd etmektedir. Bunun için Adli
ye encümeninin bu maddesi yerine Dahiliye en
cümeninin 25 nci maddesini alırsak daha iyi et
miş oluruz ve heyeti umumiye göreceği işleri 
açık olarak kanunda bulmuş olur. Bunun için 
de bir takrir takdim ediyorum. 

ADLÎYE E. NAMINA ALt RIZA TÜREL 
(Konya) — Encümen bu maddenin, heyeti umu
miyete tevdi edilmiş olan bütün vezaifi saraha
ten ifade etmiş olduğuna kanidir. Binaenaleyh 
bu takrirdeki mütalealara iştirak etmiyecektir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

19 ncu madde yerine Dahiliye encümeninin 
25 nci maddesinin kabulünü teklif ediyorum. 

Tokad 
Galib Fekel 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Mad
denin münderecatını bir bilelim reis bey. 

BAŞKAN — tşte arzediyoruz. 
MADDE 25 — İdarî dairelerde görülen iş

lerden, umumî heyette tedkikı iktiza edenler 
şunlardır: 

1 - Kanun ve nizamname layihaları, 
2 - Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci mad

desinde yazılı nizamnamelerin tefsiri, 
3 - Nafıa işleri imtiyazları ve bu imtiyaz

ları tazammun eden veya bunlara taallûk eyle
yen ihalelere aid mukavele ve şartname lâyi
haları. 

4 - Cemiyetlerin, âmme menfaatlerine ha
dim olduklarının kabulü için yapılan müraca-
atler üzerine ittihaz edilen kararlar. 

5 ^ Umumî heyette tedkikı kanunlar ve ni
zamnameler icabından olan işler. 

6 - Belediye kanununun 52 nci maddesinde 
yazılı intihab işlerine karşı müfettiş ve münte-
hibler tarafından, 71 nci maddesinde yazılı iş
ler hakkında belediye meclisleri tarafından, 73 
ncü maddesinde yazılı işler hakkında belediye 
reisleri tarafından yapılan itirazlar, 

7 - Memurin muhakematı hakkındaki kanun 
hükümlerine göre verilmiş kararlar, 

8 - Mülkiye dairesince memurin kanunu hü
kümlerine göre birinci derecede verilmiş olan in
zibatî ceza kararları, 

9 - Vilâyet idaresi kanunu mucibince vilâyet 
umumî meclisleri kararlarına ve idare heyetle
rinin idarî kararlarına karşı valiler tarafından 
yapılan itiraz üzerine mülkiye dairesince müt-
tehaz kararlar, 

10 - Muhasebei umumiye kanunu mucibince 
Şûrayi devlete mevdu işler hakkmda mütte-
haz kararlar, 

11 - İdarî makamlar arasmda vazife ve salâ
hiyetten doğan ihtilâflar, 

12 - Şûrayi devlet reisinin veya aid olduğu 
vekâletin veyahud idarî dairelerin gördükleri 
lüzum üzerine sevkettikleri işler. 

ADLİYE En. NAMINA ALİ RİZA TÜREL 
(Konya) — Dahiliye encümeninin teklif ettiği 
metni biz şu itibarla noksan bulduk. Dahiliye 
encümeninin metni kabul edilirse burada bi
zim (Hususî kanunlarla Devlet şûrası umumî 
heyetine verilmiş olan işler) diye tesbit etti
ğimiz fıkranm haricinde bazı kanunlar kalmış 
olması ihtimali hasıl olur. Biz, bu ihtimali dü
şünerek böyle bir umumî ifade kullanmağı daha 
muvafık bulduk burada bizim tesbit ettiğimiz 
(0) fıkrasma göre hangi kanun Şûrayı devlet 
umumî heyetine iş vermişse umumî heyete o 
işler girecektir. Bu itibarla Encümenimizin 
tesbit ettiği madde şeklen noksan değildir. Bel
ki bir noksanı tamamlayan mahiyeti vardır. 
Bunu arzettikten sonra maddedeki bir düşüklü
ğü ortadan kaldırmak için tashihini arzetmek 
istiyorum. 

A, B, C, D fıkralarında (Kanun şartnameler 
ve tefsirler hakkmda mütalea beyan eder. Hu
susî kanunlara göre Devlet şûrası umumî heye
tinin göreceği işleri görür) vesaire gibi biribirine 
bağlanmış olan muhtelif ibareler arasmda bir 
insicamsızlık göze çarpmaktadır. Bu itibarla 
Bütçe encümeninin bu maddesinin metni geçmiş 
olan 13 ncü madde ile mukayese edilirse ilk na
zarda aynı vazifenin iki muhtelif mercie veril
miş olduğu kanaatini tevlid eder. Binaenaleyh 
Bütçe encümeninin 18 nci maddesinin bu madde 
yerine ikamesi daha uygun olacaktır. Ancak 
kanaatimce Bütçe encümeninin maddesindeki 
A ve B bendinin sonunda şartnameler ve tefsirler 
ve sevkolunan işler hakkmda beyanı mütalea 
eder şeklinde olması lâzımdır. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Takririmi geri 
alıyorum. 

Vermiş oldukları izahat beni tatmin etmiş
tir. Yalnız (D) fıkrasında «Devlet şûrası rei
sinden veya aid olduğu vekâletin gördüğü lü
zum üzerine» tabiri vardır. Oradaki Devlet 
şûrası reisi veya aid olduğu idarî dairelerden 
birisi de bir de heyeti umumiyede tedkikini is
terse o da heyeti umumiyeye gider. Bu şekilde 
takririmi geri alırım. 

BAŞKAN — Adliye encümeninin bu ilâve 
hakkmda bir mütaleası var mı?. 
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ÂLftRtZA TÜEEL (Konya) — Heyeti muh

tereme kabul ederse Adliye encümeninin bir 
diyeceği yoktur. 

BAŞKAN — Müzakereye aslolan Bütçe encü
meninin o maddesini okutuyorum. 

MAjDDE 19 — Umumî heyet: 
1 - İkinci derecede olmak üzere, 
A - Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak ka

nun lâyihaları ve imtiyaz mukavele ve şartna
meleri ; 

B - Teşkilâtı esasiye kanununun elli ikinci 
maddesinde yazılı nizamname lâyihalarını ve 
tefsirleri; 

2 - Hususî kanunlarda Devlet şûrası Umumî 
heyetinde görüleceği yazılı olan işleri; 

3 - Devlet şûrası reisinin veya aid olduğu 
vekâletin gördüğü lüzum üzerine sevkoluna-
cak işleri; 
tedkik,; mütalea beyan veya karar ittihaz eyler. 

BAŞKAN — Bunun hakkında Galib Pekel 
arkadaşımız bir tadil mi istiyor?. 

GALİB PEKEL (Tokad) —. Alâkalı dairesi
nin, ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

ADLİYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜBEL 
(Komya) — Bu mesele encümende mevzubahs 
olmuştur ve encümen buna taraftar görünmedi. 
O cümle kasten çıkarılmıştır. Bundan dolayı biz, 
bu maddeye koymadık. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bütçe encümeni 
maddesi mevzuu müzakere olduğuna göre 
«ikinci derecede olmak üzere» kaydinı lütfen 
izah ederler mi? 

BÜf ÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) — Hükümetçe ihzar ve tevdi olunacak A 
ve B fferalarmda yazılı işlerden bir tanesini ele 
alalrm. I Meselâ kanun lâyihaları Şûrada iki defa 
tedkik edilir. Bir def a idarî dairelerde ikinci de
recede; olmak üzere de umumî heyette tedkik 
edilir. Adliye encümeninin yazdığı metinde; 
Hükûntetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun 
lâyihalarını umumî heyetin vazifeleri meyanın-
da saymakla beraber bir de birinci dairenin 
vazifesi meyanmda saymıştır. Bundan çıkan ma
na bu heyetlerin birisinde tedMMn kâfi geleceği
dir. Halbuki maksad iki heyetçe de tedkikidir. 
İşte bunun içindir ki biz; birinci dairede ted
kik edildikten sonra bir de ikinci derecede ol
mak üaere heyeti umumiyede tedkik edileceğini 
ifade için kanunda ikinci derecede olmak üzere 
kaydim ilâve ettik. 

NAZIM POROY (Tokad) — O halde Galib 
Pekel arkadaşımızın teklif ettiği «tekrar heyeti 
umumiyeye gider» kaydi, zaiddir. 

GALİB PEKEL ( Tokad ) — Dairelerden 
birisi her hangi bir meseleyi görüştükten 
sonra, onun heyeti umumiyeye gitmesi muvafık 
görülürse bunu karara yazıp da bunu kararlaş
tırmak mı iyidir, yoksa reise gidip de, efendim 
biz falan meselenin heyeti umumiyede görüşül

mesini münasib gördük rica ederiz bunu heyeti 
umumiyeye gönderin, demesi mi daha muvafık
tır? Bu heyetin kendi kararile bir işin heyeti 
umumiyeye gitmesi her halde daha doğru olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Galib Pekel ar
kadaşımızın mütaleası varid değildir. Çünkü 
dairelerde verilecek kararlar behemehal ikinci 
defa heyeti umumiyeye gidecektir. Binaenaleyh 
tabiatile gidecek bir iş için karara lüzum yok
tur. 

ADLÎYE En. Na. ALİ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Refik İnce arkadaşımızın mütaleasma 
maalesef iştirak edemiyeceğiz. Çünkü hususî da
irelerde görüşülecek işlerin behemhal Şûrayi 
devlet umumî heyetine gideceğine dair bir ka-
yid yoktur Heyeti umumiyeye behemehal git
mesi lâzım gelen işleri bu madde tesbit etmiş
tir. Şimdi mevzuu müzakere olan 13 ncü mad
dede evvelce mevzuubahs olan bazı işler vardır, 
hususî dairelerde görülür. Bunlarm ikinci de
rece olarak şûrayı devlet umumî heyetinde gö
rüşülmesi zarureti sarahaten tesbit edilmiş ol
makla burada gösterilmiştir. Galib arkadaşımı
zın dairelerin talebile gider diye yaptıkları tek
lif kabul edilirse bütün islerin Şûrayi devlet 
umumî heyetinden geçmesi gibi bir mahzur olur 
ve tatbikatın da bunu göstermekte olduğu bize 
beyan edilmiştir. Bundan dolayı encümenimiz 
müzakere neticesinde bu kaydı kaldırmağı mu
vafık bulmuştur. 

BAŞKAN — Tadilnameyi arzediyorum. 
Yüksek Reisliğe 

3 ncü fıkraya «Devlet şûrası reisinin» tabi
rinden sonra «Alâkalı dairenin» tabirinin de 
ilâvesini teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

BAŞKAN — Tadilnameyi nazarı dikkate 
alanlar... Almryanlar... Tadilname nazarı dikka
te alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Umumî heyet, Devlet şûrası 
reisinin reisliği altmda toplanır. Reis bulunma
dığı takdirde daire reislerinin kıdemlisi vekâ
let eder. 

Umumî heyette içtima nisabı, Devlet şûrası 
daire reislerile umumî kâtib ve azanın sayısı 
yekûnunun yarısından bir fazlasıdır. 

Kararlar, mevcud azanm ekseriyetile verilir. 
Tesavi vukuunda reisin bulunduğu tarafm reyi 
tercih olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalaa var 
mı? 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Encümenin metninde «Daire reis
lerinin kidemlisi vekâlet eder» deniliyor. Kı
demin tayininde tereddüd edilebilir. Biz encü-
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mende «reisliğe seçimleri itibarüe kıdemlisi ve
kâlet eder» dedik. Bundan evvelki maddelerde 
de daima bu esas kabul edildiği için bizim yaz-
dığrmız 19 ncu maddenin bu 20 nci madde ye
rine müzakeresini istiyoruz. 

ADLÎYE En. Na. ÂLİ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Encümenin maksadı da budur. Eğer bi
zim maddemiz bunu sarahaten ifade etmiyor sa, 
Bütçe encümeninin maddesinin müzakereye ar
zını kabul ediyoruz. 

MADDE 20 — Umumî heyet, Devlet şûrası 
reisinin reisliği altında toplanır. Reis bulun
madığı takdirde daire reislerinin, reisliğe se
çimleri itibarile kıdemlisi vekâlet eder. 

Umumî heyette içtima nisabı, Devlet şûrası 
daire reislerile umumî kâtib ve azanm sayısı ye
kûnunun yarısından bir fazlasıdır. 

Kararlar, mevcud azanın ekseriyetile verilir. 
Tesavi vukuunda reisin bulunduğu taraf m reyi 
tercih olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mitta-
lea yoktur. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul ecBhniştir. 

MADDE 21 — Umumî heyette memurların 
muhakemesine ve inzibatî cezaya aid işler mü
zakere edilirken, önce bu işler hakkında rey ver
miş olanlarla Hükümetçe istişari mahiyette mü
talea beyanı için, sevkolunub da Devlet şûrası 
umumî heyetinde müzakere edilen ve idarî da
vaya mevzu olabilecek işlerde dava daireleri reis 
ve azaları bulunamazlar. 

BAŞKAN* — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Beşinci fasıl 
İdarî davalar 

MADDE 22 — İdarî davalar dördüncü ve 
beşmci dairelerde görülür. Bu daireler müstakil 
mahkeme sıfat ve salahiyetini haizdir. 

Dava dairelerinin içtima ve müzakere nisabı 
beştir. Noksan vukuunda onuncu maddeye gö
re muamele yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Kanunlarda ayrı bir idarî ka
za mercii gösterilmemiş olan aşağıda yazılı hu
suslar doğrudan doğruya ve katği surette Dev
let şûrası dava dairelerinde niyet ve hallolunur. 

A - Rüyeti adlî mahkemelerin vazifesi dışm
da bulunan meseleler hakkındaki idarî fiil ve 
kararlardan dolayı hukuku muhtel olanlar ta
rafından açılacak davalar.; 

B - Umumî hizmetlerden birini ifa maksadile 
aktedilen mukavelelerden dolayı âMdler arasın
da çıkan ihtilâflar; 

G - İdarî fiil ve kararlar hakkmda esas, mak-

sad, salâhiyet ve şekil cihetlerinden birile ka
nunlara veya nizamnamelere aykırı oldukların
dan dolayı iptali için menfaatleri haleldar olan
lar taraf nidan açılacak davalar; 

D - İdarî kaza mercileri arasındaki vazife ve 
salâhiyet ihtilâfları. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Aşağıda yazdı hususlar, Dev
let şûrası dava dairelerinde temyiz suretile kat
ği olarak görülür ve karara bağlanır: 

A - Bir idare heyetinden verilib mafevki 
idare heyetinden ikinri derecede kazaî surette 
tedkik olunarak verilen kararlar; 

B - Vilâyet idare heyetlerinden verilen kazaî 
kararlar; 

C - İdare heyetlerinden başka idarî merciler
den sadir olan kazaî kararlar; 

D - İdarî meseleler hakkmda hususî kanun
larla muayyen temyiz mercilerinden nihaî suret
te çıkan kazaî kararlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Siyasî maslahat icabı olarak 
yapılan Hükümet tasarrufları idarî davaya 
mevzu olamaz. 

Devlet şûrasında açılan bir davanm yukarı-
ki fıkra mucibince rüyet edilemeyeceği dava edi
len makamm talebi üzerine veya resen • tahriri 
tebligat muamelelerinin tekemmül etmesine ka
dar - Başvekalet tarafından yazı ile iddia olun
duğu takdirde dava dâireleri umumî heyetince 
en evvel bu husus hakkmda bir karar verilir. 

Umumî heyet, Devlet şûrasının davayı gör
meğe salahiyetli olduğuna karar verirse Başve
kâletçe bu kararın tebliğinden itibaren bir ay 
içinde merci tayini hakkındaki suallere göre sa
lahiyetli heyete müracaatla mesele hakkmda 
bir karar verilmesi istenebilir ve keyfiyet Şû
raya da bildirilir. Bu halde davanm rüyeti he
yetin kararma bırakılır. 

Yukarıda yazılı bir ay içinde heyete müra
caat olunmadığı takdirde davacmm talebi üze
rine isin esası tedkik ve rüyet olunur. 

ADLİYE E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL 
(Konya) — Bu 25 nci maddeye lüzum kalmadı
ğından çıkanlmasmz arzediyoruz. Bu keyfiyetin 
Heyeti umumiyenin reyine arzmı rica ediyoruz. 

BAŞKAN— Encümenin istediğine göre re
ye arzma lüzum yoktur. 25 nci madde çıkarıl
mıştır. 

MADDE 25 — Mahiyeti itibarile bütün ver
gi, resim ve teklife müteallik malî kanunların 
tatbikmdan doğan davalar Devkt şûrasının 
dördüncü dairesinde, bunun dışında ikalan da
valar beşinci dairede rüyet ve hallolunur. 

Ancak, iki daireye gelen işler arasmda ge
cikmeyi mucib bir muvazenesizlik görüldüğü 
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takdirde, Devlet şûrası reisi, bir daireye mev
du işlerin bir kısmını diğer daireye verebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mz? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Altmcz fasıl 
Dava daireleri umumî heyeti 

MADDE 26 —< Dava daireleri umumî heyeti 
Devlet şûrası reisinin reisliği altmda, iki dava 
dairesinin birleşmesile teşekkül eder. 

Reis bulunmadığı takdirde dava dairesi re
islerinden kıdemlisi reislik eder ve azakğa, 10 
ncu maddenin kinci fıkrası hükmü nazara alı
narak diğer bir zat getirilir. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Burada da (reislerden kıdemlisi) tabi
ri geçmektedir. Deminki maddede olduğu gibi 
(reisliğe seçim itibarile en kıdemlisi) ibaresinin 
bu maddeye de konulmasını muvafık buluruz. 

ADL|7E E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL 
(Konya) — «Reisliğe seçim itibarile en kıdem
lisi» ibaresinin ilâvesi muvafıktır. 

BAŞKAN — O suretle ilâve edildi. 
Başka mütalea var mı? Maddeyi reye arze-

diyorumy Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27 — Dava daireleri umumî heyeti, 
Devlet şûrası reisinin veya dava dairelerinin ha
vale ve tevdi ettikleri yahud müddeiumuminin 
taleb eylediği işleri görürler. 

Devlet şûrası reisi tarafından dava dairele
rinden birine havale edilmiş olan iş, geri almıb 
umumî heyete verilemez. 

ADLİYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) —- Ufak bir tertib hatası vardır. «Dava 
daireleri umumî heyeti» dendiğine göre sonda 
«işleri görür» şeklinde olmasını rica ediyorum. 

ŞÛRAYI DEVLET REtSt REŞAD MÎMAR-
OÖLU — Arzedeceğim nokta; deavi daireleri 
umumî heyetinde veya deavi dairelerinde gö
rülen işlerin murafaaya tâbi olub olmaması 
meselesidir. Bizim elimizdeki kanunda deavi 
dairelerinden umumî heyete tevdi edilen işler
dir ki ancak murafaaya tâbi olur. Onlar da 
kanunumuzda tasrih edilmiştir. Tansis edil
miş olan iptal davalarile imtiyazlı şirketlere 
aid davalara ve maden işlerine maksurdur. 
Elimizdeki metin budur. Hükümetin verdiği 
lâyiha da bu şekildedir. Dahiliye encümeninden 
çıkan metin de bu şekildedir. Adliye encümeni 
bu metni tedkik ettiği zaman bu murafaa bütün 
dairelerde de olsun dedi. Dairelerde murafaa iste
nirse olabilir. Mutlaka aleni heyete tevdi edi
len işleri netice itibarile ayırmak muvafıktır. 
Yani Şûrayı devlet reisliğine aid işleri tedkik 
eden daireler müddeiumuminin talebi üzerine 
bir işi umumî heyete verir. Yani beş kişi yerine 
on kişilik bir heyette dava görülsün denirse bu 
şekilde olabilir. Yalnız eskiden metin olarak bi

zim kanunumuzda murafaanın ancak umumî he
yette olduğu yazılı olduğu halde filen murafaa
nın yalnız umumî heyete maksur olmadığı an
laşılıyor. Hem dairelerde ve hem heyeti umu-
nüyede murafaa olduğuna göre ve davacı va
tandaşların bize verdikleri istidalarda mutlak 
% 80 nin murafaayı istediğine göre davaların 
% 80 i murafaaya tâbi olacaktır. Bu şekilde 
murafaaya tâbi tutarsak işleri bir an evvel bi
tirerek tedahülde bırakmamak için teşkil etti
ğimiz ikinci bir deavi dairesi bu murafaalar
dan dolayı işleri göremiyecektir. Yani tarafey
nin talebile murafaa yapılırsa Şûrayı devletin 
müteazzi olan işleri % 5 nisbetinde artacaktır. 
îdarî işleri kolaylaştırmak için murafaa talebi 
dolayısile tahriri muhakeme bittikten sonra da
vaların bir de murafaa yolile görülmesi lüzumu 
hasıl olacaktır. Zaten idarî jenisi üzerine tah
riri muhakeme kabul edilmiştir. Bir de şifahî 
muhakeme yapacak olursak yalnız dairelerin ve 
müddeiumuminin talebi kâfidir. Bu talebleri 
taraflara teşmil etmemek iktiza eder kanaa-
tmdayzz. 

ADLİYE En. NAMINA ALÎ RÎZA TÜREL 
(Konya) — Herşeyden evvel arzedeyim ki, bu 
kabul edilen esas Şûrayı devlet usulü muhake
mesinin tahrirî olması esasına aykırı bir şey 
değildir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Hangi maddeyi 
müzakere ediyoruz. Mevzu başka... 

BAŞKAN — Şimdi 27 nci maddeyi müzakere 
ediyoruz. 

ADLÎYE En. NAMINA ALÎ RÎZA TÜREL 
(Konya) — Mevzu taalluku şu suretle vardır 
ki, davaların daavi daireleri umumî heyetine 
ne suretle gideceğine dair fikirleri vardır. 
Çünkü bu usulü muhakemenin jenisi şifahî de
ğil, tahrirî olmaktır, dediler. Binaenaleyh bu 
usulü muhakemenin esasa muhalif... 

REFÎK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
ALİ RİZA TÜREL (Devamla) — Bir defa 

bunda bir teminat vardır. Şûrayi devlet deavi 
daireleri ve deavi daireleri umumî heyeti kazaî 
vazife gören birer idarî mahkemedirler. Burada 
Devlet muhakeme olunur Devlet idarî tasarruf
larından dolayı hesab verir. 

Bu işleri, ekseri ahvalde, sonuncu derecede 
bir mahkeme gibi katği surette rüyet ve halle
der. Adlî kaza sistemimizde olduğu gibi mah
kemelerin fevkinde bunlarm işlerini tedkik 
eden bir Temyiz mahkemesi vaziyetinde değil
dir. İkinci derecede tedkik ettiği işler mahdud 
işlerdir. Yani kendisine gelen işleri derecei ni-
hayede ve sureti katiyede halleder ve Hükü
metten gönderilecek işler hakkmda beyanı mü
talea eder. Teminat hükümleri ne kadar çok 
olursa hakkaniyet o kadar yolunda olur. Encü
menimizde bu meseleyi müzakere ederken Deavi 
dairelerinden her birinin yüksek mahkeme sa
lâhiyetini haiz olduğunu ve işin ehemmiyetini 
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nazarı dikkate alarak Deavi dairelerinde tedMk 
olunmak üzere oraya tevdi edilmiş olan işleri, 
bu dairelerin kararı üzerine Umumî heyete gön
dermek hakknun tanınması doğru olur diye dü
şündük. Bu itibarla da Dava daireleri idarî da
irelerden farklı bir mahiyet alır. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Bir şey soraca
ğım : îdarî dairelerin, Heyeti umumiye müzake
resini istemesine encümen tarafdar olmadı. Fa
kat aynı şekilde teşekkül eden Deavi daireleri
nin Heyeti umumiyeye bir.işi arzetmesine mu
vafık görmüştür. Arada tenakus vardır, izah 
ederlerse teşekkür ederim. 

Niçin birinde muvafık görüyorlar, diğerinde 
görmüyorlar 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZÂ TÜREL (Kon
ya) — Zannederim deminki maruzatımda bu 
mukadder suale cevab teşkil edecek bir mahi
yet vardır. Bu maruzatla dava daireleri heyeti 
umumiyesile Şûrayi devlet Umumî heyeti ara
sındaki mahiyet farkı tebarüz etmektedir. Bu
rası öyle bir dairedir ki işler sureti katiyede 
burada halledilir. Bunun ikinci bir istinafı, tem
yizi olmadığı için teminat hükümlerini ne ka
dar arttırırsak adalet noktad nazarından o de
recede faide vardır. Fakat idarî dairelerde öy
le değildir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — îdarî işler hak
kında yok mudur? 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Aynen reye arzediyorum. Maddeyi kar 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Dava daireleri umumî heyeti
nin içtima ve müzakere nisabı, on bir zattır. 
Kararlar mutlak ekseriyetle verilir. 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Bu maddenin ikinci satırında; «müza
kere nisabı 11 zattır» demiştir «müzakere ni
sabı 11 dir» şeklinde tashihi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reye koyu
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Dava daireleri iki müstakil daireye 
ayrılmıştır. Şimdi kabul buyurulan bir madde 
ile de bu dairelerin herbirinin göreceği işler de 
ayrılmıştır. Fakat bir dairenin işi çok olursa 
o dairenin fazla işini alıb diğerine vermek için 
reise salâhiyet verilmiştir. Bu şekilde daire
lerin mümasil meseleler hakkmda muhtelif ka
rarlar vermek ihtimali vardır. Bir tevhidi 
içtihad yolunun açılmasını, Şûrayı devlet reisi
nin teklifi üzerine, yerinde ve makul gördük 
ve Bütçe encümeni tıbkı mahkemei temyizde 
olduğu gibi ve onu tanziren bir tevhidi içtihad 
yolunun açılması için lâyihaya bir madde eklen
mesine karar verdi. Bizim lâyihamızda 28 nci 
madde olarak kabul edilmiş bu hüküm vardır. 
Binaenaleyh, 28 nci maddenin 29 ncu madde 

olarak lâyihaya eklenmesini Bütçe encümeni 
namına teklif ederim. 

ADLÎYE En. NAMINA ALÎ RİZA TÜREL 
(Konya) — Bütçe encümeninin 28-nci madde 
nam altında lâyihaya ilâve ettiği hükümle
rin ve Raif Karadenizin söylediği sözlerin çok 
esaslı bir meseleye temas imkân ve fırsatını 
vermiş olduğunu zannediyorum. Bu madde ile 
tevhidi içtihad müessesesine kuvvet vermek is
tenmektedir. Halbuki, arkadaşlar, mahkemelerde 
tevhidi içtihad yapmak demek umumî, objektif 
bir kaide vazetmek demektir, denecek kadar 
aynı mahiyeti haiz bir iştir. Yani kanun yap
mak mahiyetini haizdir. Bu maddenin tesbit 
ettiği esasa göre, muayyen bir mesele hakkmda 
iki daire ayrı, ayrı kanaat sahibi olur, ayrı, ayrı 
kararlar verirlerse bu kararlar tevhid edilecek 
ve artık tesbit edilen bu içtihad hilafında karar 
vermek imkânı münselib olacak ve mahkeme 
sıfat ve salâhiyetini tanıdığımız heyetlere üni-
form kararlar vermek mecburiyetini tahmil et
miş olacağız. Böyle bir şey yoktur. Arkadaş
lar, malûmu âlinizdir ki, kanunları tefsir B. 
M. Meclisinin salâhiyetleri cümlesindendir. 
Mahkemelerin yaptığı da kanunun tefsirinden 
başka bir şey değildir. Kanunu hadiselere 
tatbik ederken her defasında onu tefsir ediyor 
demektir. Yani hadiselere tatbik ettiği madde 
ve hükümlere mana veriyor demektir. Fakat 
adlî tefsir dediğimiz tefsir ile teşriî tefsir ara
sında fark vardır: Mahkemenin kanun madde
sine verdiği mana ancak o hadise hakkmda ve 
ona münhasırdır. Mümasil hadiselerde aynı ka
naat dairesinde aynı hükümün ve kararın tatbi-
kma mecburiyet yoktur. 

Halbuki Büyük Meclisin verdiği bir tefsir 
kararı bütün memlekette mümasil bütün hâdi
selerde tesirini icra edecek bir karardır. 

Bu şimdi teklif edilen şekil, ileri sürülen 
madde ilim esasma münafi gördüğümüz bir işin 
müdafaası olur. Bir defa bunu kabul etmek de
mek Şûrayı devlet tevhidi içtihad yaptıktan 
sonra artık birinci veya ikinci deavi daireleri 
içtihad ve kanaatine sahib değilsin, bu tevhidi 
içtihad kararı dairesinde karar vereceksin gibi 
bir külfet tahmil etmek demektir. Böyle bir şey, 
her gün değişen hukukun elâstüriyetile ve can-
lılığile ve hayatm seyrini takib ve ona intibakı-
zaruretile kabili telif değildir. Kaldı ki buna 
lüzum da yoktur. Bizde Şûrayı devletin iki dea
vi dairesinin vazifeleri, yukarıda kabul edilen 
madde ile katği surette birbirinden ayrılmıştır. 
Birinci deavi dairesi resim teklif ve vergiye da
ir malî işleri rüyet ve halleder. îkinci deaivi dai
resi bunun haricindeki idarî davalara bakar. 
Aralarında mütenakrz kararlar çıkması ihtimali 
bu şekilde azaltılmıştır. Yalnız bir sebeb vardır 
ki mütenakız karar çıkması ihtimalini hâsıl 
edebilir. O da, Raif Karadeniz arkadaşımızın 
söyylediği gibi kabul edilen maddeye göre iki 
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daireye verilen işler arasmda gecikmeyi mucib ' 
olacak bir muvazenesizlik olduğu takdirde re
isin kanunen, muayyen dairelerden birine aid ol
ması lâznja gelen işleri alıp birisine verebilmek 
salâhiyetidir! Bundan dolayıdir ki, iki daire 
ayni işi . göreceğinden muhalif içtihat ta çıka-
blir. Bu da her memlekette vakidir, ve bundan 
hiç bir memleket zarar görmemiştir. Hukukta 
içtihadlarm hayatm icablarma uygun bir şekil
de tezahür etmesi kadar iyi bir şey yoktur. Canlı 
bir hukuk, hayata intibak eden hukuktur. 
Bundan dolayıdır ki, bu gün Şûrayi devletin 
bir iki dâiresinin birleşerek verdiği tevhidi iç-
tihad kararları bile ondan sonraki hadisler, ki-
tablar ve ihtiyaçların tevalisile hayatiyetlerini 
kaybederler. Bu gayet tabiidir. Halbuki bu ka
bul edilen esasa göre bunlar içtihada muhalif 
karar vermekten menedilmiş oluyorlar. Bu hu
kuk ta mergub değildir, hukukun inkişafına mâ
nidir, bundan dolayıdır ki encümenimiz bu mad
denin, encümende de mevzubahs olan bu fikrin 
kabulüne taraftar olmamıştır. 

RAlF KARADENİZ (Trabzon) —Arkada
şımın buyurdukları bir fikir olarak müdafaa 
edilebilir. Fakat, muayyen bir mesele hakkın
da Şûrayı devletin bir dairesinin bir türlü ka
rar vermesi diğer dairesinin buna mütenakız 
bir karar vermesi hayatta bir karışıklığı ve Şû
rayı devlet kararlarında vahdet bekleyen insan
lar üzerinde emnietsizHği telkin edebilir. îki 
memurdan birinin işi tesadüfen Şûrayı devle
tin bir deavi dairesine gitmiş ve meselâ hakkın
da cevazı!istihdam karan verilmiş, mümasil işte 
diğer bir memur diğer daireye giderek hakkın
da başkaca karar almıştır. Bunun hayat üze
rinde pisikolojik ve fena bir tesir yapacağını 
hesab edebilirsiniz. Bundan başka da Şûrayı dev
letin karajrlarmm emniyet bakımından nasıl bir 
tesiri olacağını ayrıca düşünelim. Mahkemei 
temyizde bir esas kabul edilmiştir. Şurada da 
onu kabul lâzımdır. Mümasil işler hakkında da
ireler mütenakız kararlar verirlerse bu takdirde 
tevhidi İçtihad için bir araya toplanırlar ve 
daima but esas üzerinde muamele yaparlar. Ka
nunların tefsiri salâhiyeti doğrudan doğruya 
şübhe yok ki Büyük Millet Meclisine aiddir. Fa
kat bu her zaman kabil olan işlerden değildir. 
Hayatm bin bir çeşid, bin bir türlü vekayi kar
şısında bazan kanunlar sakit kalabilir. O za
man mahkemeler içtihad etmek mevkiindedir. 
Fakat \m içtihadlan yaparken işi anarşiye dü
şürmemek lâzımdır. Yani bir vatandaş bilme
lidir ki, ben Şûrayi devlete gidersem* davam 
hakkında ̂ mümasil olan filânca hâdise için veri
len şu hi^kmü alabileceğim. Eğer bir kaideye 
tâbi olmazsak başka şekilde bir hüküm vermek 
de mümkün demek olur ki, yerinde olmaz. Yal
nız arkadaşım bir noktaya temas buyurdular; 
mesele şujdur: hukuk nazariyatında denilir ki; 
kanun maddeleri daima onları tevhid eden es- | 

I babı mucibeden ayn bir uzviyettirler. Hâkim 
bu metinleri hâdiselere tatbik ederek hayatm 
icablarma göre kararlar verir. Böyle tevhidi 
içtihad yapılırsa ve mümasil hâdiselerde Şûra
yı devlet bir türlü karar verecek denilirse hu
kukun tatbiki bakmamdan geçirmesi lâzım 
olan inkişafa engel olmuş olmaz mıyız? 

Halbuki, iş böyle değildir. Deavi daireleri 
umumî heyeti toplanıb da bir tevhidi içtihad 
karan verirse bu hiç değişmeyecek değildir. 
Lüzum hâsıl olursa toplanıb bunu müzakere 
ederler ve değiştirirler. Zaten mahkemei tem
yizde de böyle denmiştir. Metinde ufak bir fıkra 
unutulmuş, o fıkra da ilâve edilirse tamamlana
caktır. O zaman madde şöyle oluyor : « Dava 
dairelerinin ikisi veya bu dairelerden birinin 
aynı mahiyetteki işlere müteallik kararları ara
smda mubayenet görüldüğü veya müstakar bir iç

tihadın tevhidine lüzum hissedildiği takdirde Şûra 
reisinin veya dairelerden birinin veya müddeiu
muminin talebi üzerine keyfiyet dava daireleri 
umumî heyetinde tedkik olunur. Bundan son
raki mümasil işlerde dairelerce bu karara imtisal 
olunur. » Dava dairelerinin ikiye ayrılması me
selesi uzun münakaşa mevzuu oldu. Karar mü-
tebayin çıkar, yapmayalım, dediler. Buna cevab 
olarak bu okuduğum maddeyi kabul edersek en
dişe kalmaz dedik ve bunu kabul ettik. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Meselenin kıy
meti ilmiyesi vardır. Bütün hukuk erbabı ara
smda münakaşa ve mülâhaza edilmeğe değer 
bir mahiyeti vardır. Bu bakımdan mahkeme iç-
tihadlarmda istikrarı, hayatm mütemadiyen de
ğişen icabları ile gayri kabili telif görürüm 
hatta o kadar ki, iyi içtihadlar kötü kanunların 
cansız olan hükümlerine güzel manalar vermek 
suretile onlara hareket verebilirler. Bazı mem
leketlerde bazı kanunlar yüz sene evvelki şe
raiti hayatiyeye göre yapılmış olduğu halde 
bu güzel içtihadlar sayesinde hala yaşamak
tadırlar. Şimdi 40 sene evvel 30 veya 20 sene 
evvel her hangi bir hâdise hakkmda iki daire 
ittifak etmişse, artık bu kadar zaman sonra o 
hâdise hakkmda daha mütekâmil olarak işliye-
cek kafalar duracak ve hayatlarının icabları 
olarak daha seyyal dimağların işlemesine imkân 
kalmıyacaktır. Çünkü karşısında, 30 sene evvel 
verilmiş bir içtihadm hilaf ma hareket edemez
sin, diye bir kayid var. Müsaade buyurursa
nız bu bakımdan Mazbata muharriri arkadaşı
mızın noktai nazarma tamamen iştirak ederim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Han
gi mazbata muharririnin?... 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Adliye, adliye... 
BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 

(Trabzon) Bütçe encümeni mazbata muharriri
nin fikrini kabul etmesine imkân var mı?. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Esasen beyana-
[ tim da hangi mazbata muharriri ile beraber ol-
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duğumu anlatır zannederim. 

Şimdi ikinci bir ehemmiyetli nokta, iki daire 
arasmda ihtilâf mevzubahs olabilir. Hatta o-
kadar çoktur ki, Şûrayi devlet mukarreratmı 
gözden geçirecek olursak, hayatı 10 seneye va
ran Şûrayi devletin falan memurun tekaüd ma
aşı hakkmda ittihaz ettiği kararlar daha sonra 
başka memur hakkmda aldığı kararm ayni ol
maya bilir. Bu bir müessese için kusur telâkki 

HASAN PEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Şe
ref de telâkki edilemez. 

REFİK ÎNOE (Devamla) — Bu, beşeriyetin 
istikrara doğru gitmekte olmasmm neticesi ola
rak hak perçinlerile kendini kuvvetlendirmek 
için olabilir. Muhtelif içtihadlarm şu veya bu 
sebeblerden dolayı doğması, dediğim gibi, hüsnü 
telâkki olunabilir. 

Arkadaşlar, mahiyeti itibarile daimiyet ifade 
eden şey ancak kanundur. Vazn kanun onu 
tadil etmedikçe, hükmü cari kaldıkça yaşayan 
hükümlere muadil ahkâm vaz edilemez. Binaen
aleyh bugün iki dairenin bir mesele hakkmda 
içtihad farkı olursa, meselâ bugün bizim kanun
larımızın hiçbirisinde verginin, resmin, harem, 
ücretin tarifi yoktur. 

Bu tarifi, her hukukçu, ister idarî kazaya 
memur olsun, isterse adlî kazaya memur olsun, 
her hukukçu kendi kafasmm ihtiva ettiği ma
lûmat ve memleketinde teessüs eden kanaate 
göre kendinin racih gördüğü noktai nazara gö
re, yapar. Şimdi bir zaman gelmiştir ki bu iki 
daire arasmda faraza bir resim tarifinden do-
layı içtihad farkı olmuş, iki daire birleşmiş, 
resmi tarif etmiş. Öyle ki 11 kişiden 6 kişi şu 
türlü demiş, beşi muhalif kalmış, artık bundan 
sonra gelecek hâkimlerin istediği kadar kafası 
işlesin, istediği kadar Kemalizm noktasından 
şudur, bilmem liberalizm noktasından, demokra
si noktasından budur diye vergiyi tarif etsinler, 
bizim hukukçular evvelden verilmiş bu karar 
karşısında demir gibi dursunlar; tabii bu doğru 
bir şey olamaz. Onun içindir ki ben hukuk ba
kımından füdr işlemesinin faidelerini nazarı 
itibare alarak eski içtihadlara bağlanılmasını 
kabul etmiyorum. İçtihadlarm kanun gibi ebe
dî hükümler halinde kalmasının doğru olmrya-
cağı kanaatmdaynn. Gözümün önüne Temyiz 
mahkemesinin vaziyeti geliyor. Temyiz mahke
mesi bu gün tevhidi içtihad vazetmiş. Fakat iti
raf ediyorum ki hukuk bakmamdan bu, bir na-
kisadır. İnşaallah zamanı gelir Temyiz mahke
mesine de serbesti verilir. İstikrar vereceğiz di
ye dimağların işlemesini ve hayatm icablarma 
ve ihtisasına göre tefekkür nimetlerinden mah
rumiyet tevlid edecek tevhidi içtihadın Şûrayı 
devlete sokulmasını doğru bulmuyorum. Takdir 
Muhterem Heyetinizindir. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — İdarî kaza 
bahsinde içtihadın adlî kazadan daha çok ehem

miyetli olduğunu muhterem hatibin sözlerin
den sonra aynca arzetmeğe lüzum görmüyorum. 
Yalnız Temyizdeki tevhidi içtihadla Şûradaki 
tevhidi içtihad arasındaki ehemmiyetli farkı te
barüz ettirmek için huzurunuza geldim. Tem
yizdeki tevhidi içtihadada esas itibarile prensi
bime uymadığı için muhalifim. Bununla beraber 
hayata intibakı bahsinde büyük bir nakise ol
madığına kaniim. Çünkü oradaki tevhidi içti
had Temyiz mahkemesi tarafmdan yapılmakta
dır. Derecei saniyede yüksek bir mahkeme ol
duğu için mahkemeler ona uymak mecburiye
tinde değillerdir. Çünkü hâkimler hükümlerin
de müstakildirler. Tevhidi içtihad kararlarına 
rağmen meselâ Ankara, İzmir mahkemeleri ve 
bütün mahkemeler buna muhalif karar verebi
lirler. 

Bu itibarla Şûrayı devletle Temyiz arasmda 
bu kadar esaslı ve ehemmiyetli fark vardır. Hail 
buki Şûrayı devlet birinci ve son derecede ve 
katği surette hükmeden bir mahkemedir. Onun 
yaptığı tevhidi içtihad, orada tatbik edilecek re
jim ve adalet tevzii esasmı ortaya koyar. Bunu 
iskolastik ifade ile, «babı içtihadı kapamak» 
şeklinde ifade edebiliriz Bu «babı içtihadı ka
pamakta» ne kadar mahzur olduğunu izah et
meğe lüzum var mı? 

Arkadaşlar, Fransada iki mahkeme, iki dai
re vardır. Ayni işlere bakan iki daire. Bizden 
farklı olarak kâtibi umumî, evrakı numara sıra
sına göre dairelere tevzi eder. Tek numaralar 
bir daireye, çift numaralar diğer daireye gider. 
Bu itibarla orada muhalif içtihad çıkması ihti
mali bizden çoktur, fakat bizde olduğu gibi hiç 
bir zaman müstakil bir mahkemenin, müstakil 
bir heyetin verdiği hükme diğer bir heyet veya 
mahkeme, bu karar yanlıştır, başka şekilde ka
rar verecektir diye empozisyon yapamaz. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Evvelâ Refik İnce arkadaşımın işaret 
ettiği bir noktaya cevab vermek istiyorum: Bu
yurdular ki dava daireleri heyeti umumiyesi 
toplanacak bir karar verecek ve mümasil hâdi
selerde bu karar daima medarı imtisal olacak, 
bu karar değişmiyecek. Bundan 30 sene sonra 
gelecek olanlar da bu karara imtisal edecekler. 
Binnetice hukuk üzerinde değerli fikir
ler söylenmiyecektir. Halbuki mesele böyle de
ğildir. Birbirinden hiç farkı olmayan bir hâdise 
hakkmda bir dava dairesi başka, diğeri başka 
karar verirse bunun üzerine iki daire toplanıp 
verilen kararlarm mucib sebeblerini tedkik edee-
cekler, neticede bir karar verecekler, yani içti
hadı tesbit edecekler, bundan sonra yalnız şû
rayi devlet daireleri bu karara imtisal edecektir. 
Bu karar ne zamana kadar devam edebilir? Ha
yat değişir. Belki bir gün bir kanun bu içtihada 
mevzu olan hâdise hakkmda başka türlü bir hü
küm kor yahud kanunun o maddesi Büyük Mil
let Meclisi tarafmdan tefsir edilir. O zaman tev-
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hidi içtihad karan ortadan kalkar. Nihayet dev
let daireleri ve diğer kaza daireleri Şûrayi dev
letin tevhidi içtihad suretile verdiği ka
rarı hayata uygun bulmazsa muhalif bir karar 
verir ve bu karar temyizen Şûrayi devlete gelir, 
orada kabul buyurduğunuz müddeiumumiler 
vardır. Bunlar kannlarm hüsnü tatbüdni te
keffül etmiş ve onun peşinde koşacak insanlar
dır. Onlartn nazan dikkatini celbeder ve « biz 
bu içtihadı; tevhid ettik amma artık yürümüyor, 
bu içtihadın hayata uymadığı anlaşılıyor, ted-
kik edelim yeniden hayata uygun bir şekilde ka
rar verelim » deyeceklerdir. Bu takdir iledir 
ki, bendeniz demin arzettiğim gibi müesses bir 
içtihadm tebdiline lüzum hâsıl olduğu takdirde 
bu tebdil yapılacaktır diye maddeye unutulmuş 
bir fıkranın eklenmesini istedim. Görülüyor ki, 
ortada değişmeyerek kalacak bir içtihad yok
tur. Hukuk inkişafı asla durmayacaktır. Sade
ce mütemadiyen anarşik ve başı boş bir şekilde 
şu veya bu içtihad ile hayatı karmakarışık ol
maktan kurtarmak lâzımdır. Tevhidi içtihad 
bunu temin edecektir. BelM muayyen bir de
virde uyulması lâzımgelen hükümler teessüs ede
cektir ve sonra hayat ile beraber bu da değişe
cektir. Diğer arkadaşım buyurdular M, mah-
.kemei temyize kabili kıyas değildir, halbuki hiç 
bir farkı yoktur. Mahkemei temyizin tevhidi 
içtihad kararlan ile nasıl yalnız mahkemei tem
yiz mukayyed ise ve diğer mahkemeler uymak 
mecburiyetinden vareste ise burada da Şûra
yi devleti4 vereceği tevhidi içtihad kararı ile 
yalnız Şûrayi devlet daireleri bağlı olacak diğer 
merciler uymak mecburiyetinden vareste bulu
nacaklardır. 

Arkadaşlar, meselenin hulâsası şu oluyor ki, 
hukuk inkişaf edecek, terakki edecek diye bir 
kısmı nazariyeler peşinde mümasil haksızlıklara 
maruz kalmış vatandaşlardan birisine senin hak
kın vardır, ötekine yoktur denilecek. 

Bunun misalleri vardır. Hayatta akisleri 
vardır. Emniyeti selbeder, onun için konulacak 
bu kaideden zarar gelmeyecek, bilâkis fayda 
gelecektir. 

Tevhidi içtihad suretile halledilen bu mese
leler hukukun hayata intibakı şekillerini bul
mak için hukukçulara yeni bir taharri ufku aça
caktır. Arkadaşlarımın söylediği mahzur yoktur. 
Bilâkis faydası vardır. Kabul ederseniz çok iyi 
bir şey olacaktır. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) —- Bendeniz işi na
zariye bakımından mütalea etmeyeceğim. Tat
biki mahiyetine temas edeceğim. Belki bu su
retle zihnimde hâlâ halledemediğim ban mesele
leri münakaşa neticesinde hallolunmuş görece
ğim. Bu suretle hayatta, tatbikatta husule ge
len şekillere bakarak kolaylıkla neticeyi bula
cağız. Şimdi bir davanın Umumî Heyete git
mesi için müddeiumumiler, Devlet şûrası reisi, 

j bir de idarî mahkemelerden birisi salâhiyettar 
olacaklardır. Binaenaleyh mütenakız üri ka
rarın çıktığını kabul edelim. Burada bu üç em
niyet unsuru bu mütenakız karar neticesinde ne 
yapacaklardır? Gerek Şûrayi devlet reisi, ge
rek müddeiumumi ve gerekse idarî mahkemeler
den birisi bir karar verirken evvelce vermiş ol
duğu bir karan nazari dikkate alarak tabiatile 
heyeti umumiyeye gönderecektir. 

Eğer böyle olmayacaksa Devlet şûrası reisine 
veya müddeiumumisine bu salâhiyeti niçin veri
yoruz?. Eğer bu salâhiyet kullanılmayacaksa ve 
benim anlamadığım bir cihet varsa tenvir et
sinler. 

ADLİYE En. NAMINA ALİ RİZA TÜREL 
(Konya) — Kemal Ünal arkadaşımız çok doğru 
soyuyorlar. Demin Meclisi sıkmamak için bu 
noktaya temas etmemiştim. Bir defa kabul etti
ğimiz bazı hükümlerle böyle iki daire arasmda 
içtihad farkları hâsıl olmasma azamî derecede 
mâni olmaya çalışılmıştır. Vazife taksimi ya
pıldığı için birinin göreceği işleri diğeri görmi-
yecek ve onun için içtihad farkı da olmayacak
tır. Bütün imkân ve ihtimal önce arzettiğim se-
bebden yani işlerin fazla olması halinde mey
dana gelecektir. Ancak bu içtihad farkı işlerin 
kesreti dolayısile bir kışım işin diğer bir daire
ye verilmesinden doğacaktır. Bu da mahdud 
ve istisnaî hallerdendir. Bunun haricinde bütün 
işlerin tanzim ve bir usule rabtı Şûrayi devletin 
dahili bir işidir. Kemal Ünal arkadaşımızın de
diği gibi heyeti umumiye vardır. Reis ve müd
deiumumi her hangi bir meseleyi muhalif içtiha
da mâni olmak için heyeti umumiyeye gönder
meğe salahiyetlidir. Bir iş hakkında kendisi 
muayyen bir noktai nazara sahibse ve o noktai 
nazarm her hangi bir karara muhalif olacağını 
tahmin ediyorsa o takdirde işin umumî heyetten 
geçmesini istemek suretile buna mâni olur. Re
is de esasen işlerin nâzımı vaziyetinde bulunu
yor. Bu itibarla hayatta, bilhassa bu kanunla 
vazife tefrikinden sonra muhalif içtihadlarm 
meydana gelmesine imkân kalmayacağı kanaa-
tmdayım. Bunu kabul edersek yani tevhidi iç
tihad müessesesini kabul edersek bendeniz bü
yük bir hukuk esasmm rencide edileceği kana
atini taşryorum. 

BAŞKAN — Yedinci fasıldan evvel kanuna, 
tevhidi içtihad hakkmda bir maddenin ilâvesi 
teklif ediliyor. Bir maddenin zammı tadil te
lakki edildiği için evvelâ tadilnameyi sonra tek
lif edilen maddeyi reyinize arzedeceğim. Tak
riri okuyoruz. 

Yüksek; Reisliğe 
Bütçe encümeni tarafından hazırlanan 28 nci 

maddenin lâyihaya ilâvesini encümen namma 
teklif ederim. 

Trabzon 
! Raif Karadeniz 
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MADDE 28 — Dava dairelerinin ikisi veya 

bu dairelerden birinin ayni mahiyetteki işlere 
müteallik kararları arasmda mübayenet görül
düğü takdirde Şûra reisinin veya dairelerden 
birinin veya müddeiumuminin talebi üzerine 
keyfiyet dava daireleri umumî heyetinde ted-
kik olunur. Bundan sonraki mümasil işlerde da
irelerce bu karara imtisal olunur. 

BAŞKAN — Bu maddenin reye konulması 
hakkındaki tadilnameyi reyinize arzediyorum. 

EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Raif Karade
niz arkadaşımız 29 ncu madde olarak bu kanuna 
bir maddenin ilâvesini teklif ettiler ve bir tak
rir verdiler. Bu takriri biz kabul ettiğimiz tak
dirde maddenin esası üzerinde işlenecek midir?. 
Bu hakkı muhafaza etmek üzere reyimizi veri
yoruz değil mi? (Evet sesleri). 

BAŞKAN — Riyaset vazifesini bilir. 
Tadilnameyi reyinize arzediyorum. Nazarı 

dikkate alanlar... Almayanlar... Nazarı dikkate 
alınmıştır. Encümen bu maddeyi isterse burada 
okutur kabul eder, isterse Encümene alır. 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Encümene alıyoruz. 

BAŞKAN — Tadilnameyi Encümene veriyo
ruz. 

Yedinci fasıl 
Muhakeme usulü 

MADDE 29 — İdarî davalar arzuhalle açılır. 
Arzuhaller Devlet şûrası reisliğine verilir. 

Arzuhalde: 
A - Tarafların adı ve sanı, 
B - Perdlerden olan tarafların ikametgâhı, 
C -Davanm esasile dayandığı delillerin hu

lâsası, 
D - Davaya mevzu olan karar veya muamele^ 

nin tefhim, tebliğ veya ıttıla tarihleri yazüı ol
mak ve müsbit evrakm asılları veya tasdikli su
retleri ilişik bulunmak lâzımdır. 

Arzuhallerle davaya müteallik her türlü ev
rakm, mukabil taraf sayısınca birer sureti bir
likte verilmek şarttır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bir sual müsaade 
buyurun. Zabta geçsin diye sual etmek istedim. 

Bu maddenin içerisinde arzuhal Şûra reisle
rine yerilir deniyor. MüteaMb madde de arzu
hal riyasete verilmek üzere o yerin en büyük 
mülkiye memuruna, taşrada konsolosa tevdi edi
lir, denmektedir. Burada tenakuz vardır, acaba 
en büyük mülkiye memuruna.... 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Madde çok açıktır. Bundan sonra gele
cek madde Şûra reisine istidasını vermek imka
nından mahrum olan iş sahihlerinin ne yapacak
larını gösterir. Orada falan falan mercilere ve
rilir diye imkânlar tasrih edilmiştir. 

EDIB ERGÎN (Mardin) — Dava arzuhalin
de bu maddede yazılan metin ve şartlardan biri 

noksan olduğu takdirde bu dava arzuhalinin 
reddi mi, yoksa noksanının ikmal edilmek üzere 
bildirilmesi mi icab eder? 

Reddi icab ederse bu red muamelesini yapan 
daire, müruru zaman müddeti incin de bir hak 
bırakır mı, bırakmaz mı? 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Şekle aid noksandan dolayı hakkın kay
bolmaması lâztmgelir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka miita-
lea var mı? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Arzuhallerle davaya müte
allik her nevi evrakm Devlet şûrasına gönde
rilmek üzere, alakalıların bulundukları yerin 
en büyük mülkiye âmirine ve yabancı memle
ketlerde Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerine veya 
konsolosluklarına verilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — idarî kaza yolu ile Devlet 
Şûrasına dava açmak müddeti her nevi muame
le ve kararların alâkalılara usulü dairesinde 
tefhim veya tebliğinden yahud idarî vazifelerin 
ifası vesilesile vukubulan fiiller hakkında icra
ya ıttıla tarihinden itibaren hususî kanunlarla 
müddet tayin edilmeyen hallerde 60 gündür. 

îdare heyetlerile kaza salahiyetini haiz mer
cilerden idarî kaza yolu ile çıkan kararlara 
karşı Devlet şûrasına temyizen müracaat müd
deti, hususî kanunlarla ayrı müddet tayin edil
memiş olan hallerde kararların tefhim veya teb
liğinden itibaren keza 60 gündür. 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Şûrayi devlette 
idarî bir dava açma müddeti kaç gün zarf mda 
olmalıdır ve dava sahihleri bir müddete tâbi 
kılınmalı mıdır? Bu nokta üzerinde söz söyle-
mekliğime müsaadenizi rica ediyorum. 

Hükümet dava hakkinin kayidsiz, şartsız ve 
müddetsiz olarak davacılara verilmesinde mah
zur görmüştür. Esasen hukuk prensibleri de bu 
mahzuru düşünmüş oldukları içindir ki, dava aç
mak mühletini kabul etmiştir. Ancak bu müh
let kaç güne mahsur kalmalıdır? Hükümet tek
lifinde bunu 90 gün olmak üzere tesbit etmiştir. 
Dahiliye encümeni Hükümetin bu teklifini mü
zakere ettiği zaman bu 90 günü ziyadeleştirmek 
cihetine gitmemiştir. Yalnız düşünmüştür ki, 
idarî davanm mevzuu, tekaüd maaşı, yetim
lere ve dullara maaş tahsisi olursa bunlar için 
müsaid bir zaman vermek adalete ve hakkani
yet düşüncelerine daha uygun olur. Çünkü ye
timler ve dullar kendilerine ölüm sebebi ile 
maaş tahsis edilecek murislerinin vefatı acısı 
ile yürekleri sızladığı bir sırada hayatm kendi 
omuzlama yüklemekte olduğu maişet yüklerini 
düşünecek vakit bulamazlar. Onun için bunla-
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ra geniş bir vakit bırakılmalıdır, denildi ve 
bu maksadla açılacak davaların müddeti beş 
sene olmak üzere metne idhal edildi. Bu müd
deti Adliye encümeni ve onunla birlikte Bütçe 
encümeni 60 güne tenzil etmişler ve Dahiliye en
cümeninin son fıkrasındaki beş senelik mü
ruru müddete aid ibareyi de tayyeylemişlerdir. 
Adliye encümeni bu son fıkrayı tayyetmekle 
isabet buyurmuştur. Pek haklıdır. Çünkü, lâ
yiha Dâhiliye encümeninden çıktıktan sonra 
3107 numaralı kanun yapılmıştır M, onda bu 
mahzur düşünülerek açılacak davalar neticesin
de sarsılacak olan haklar mahfuz tutulmuş ve 
himaye altma almmış ve beş sene evvele ka
dar raci olmak üzere kararlar tesbit edilmiş 
ve bu suretle bu iş temin olunmuştur. Fakat 
Adliye encümeni mazbatasmda 90 günün niçin 
60 güne tenzil edildiğine dair bir sarahat mev-
cud değildir. Hükümetin teklif ve Dahiliye en
cümeninin kabul etmiş olduğu 90 gün müddet 
her halde adalet duygularına uygun ve daha 
hakkaniyetlidir. Çünkü idarenin vermiş oldu
ğu bir karardan müteessir olan ferd idareye, 
otoriteye karşı bir dava açsm mı? açmasm mı? 
Düşünecek. Açmak isterse hangin yollardan gi
deceğini danışacak. Sonra dava arzuhalini ve 
idarî dayayı veya kararı izah şeklinde yazıla
rın suretlerini toplayacak, arzuhal yazacak, ve
recek, bunun için 60 günlük müddeti pek az gö
rüyorum. En müsaid olmak üzere Hükümetçe 
teklif edilen ve Dahiliye encümenince de kabul 
edilen 90 günlük müddeti, dava müddeti ola
rak kabul etmek hakkaniyete ve adalete daha 
uygun olacaktır kanaatmdaymı. Bu 60 günün 
90 güne çıkarılmasını teklif ederim. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Bir defa şu
nu arzedeyim M; meri kanunda da bu müddet 
60 gündür. Encümen meri kanundaki bu hük
mün şimdiye kadar ihtiyaca tekabül ettiğini na
zarı itibare almış ve bu hükmün muhafazasmı 
muvafık bulmuştur. Binaenaleyh 60 günlük bir 
müddet kâfidir, davanm mahiyeti ne olursa ol
sun. Başka itirazları var mi? 

BAŞKAN — Tadilnameyi okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Madde metnindeki (60) günün, (90) gün ola
rak kabul buyurulmasmı arzederim. 

Mardin 
Edib Ergin 

(Muvafık sesleri) 
BAŞKAN — Tadilnameyi nazarı itibare alan

lar ... Almayanlar ... Nazarı itibare alınmıştır. 
Dava müddeti (90) gün olarak tashih edildi. 
Madde hakkmda başka itiraz yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — idarî davaya mevzu olabile
cek bir karar verilmesi için alâkalıların idarî 
mercilere vukübulacak müracaatleri üzerine bu 

mercilerin en çok dört ay içinde bir karar itti
haz etmeleri lâzımdır. 

Bu müddet içinde bir karar verilmezse mü
racaat reddedilmiş sayılır ve bu halde alâkalı 
dört aym inkızasmdan itibaren yukarıki madde
de yazılı müddet zarfmda Devlet şûrasma idarî 
dava açabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Alâkalılar tarafmdan idarî 
dava açılmadan önce, idarî bir muamele veya 
kararm kaldırılması yahud değiştirilmesi ma
fevk idarî mercilerden, dava açmak için muay
yen müddet içinde istenebilir. Bu suretle ya
pılan müracaatlar otuz ikinci maddede yazılı 
müddeti durdurur. 

Temyiz yolile Devlet şûrasma vaki olacak 
müracaatlarda bu madde hükmü cari değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... 

EMÎN DRAMAN ( Yozgad ) — Madde, bir 
kimse mahkemeye gitmeden evvel bir işin tashi
hi için mafevk mercie müracaat ederse bu su
retle müruru zaman müddeti mahfuz kalacak
tır şeklinde yazılıdır. Maddenin esbabı mucibe-
sini okuduğumuz zaman orada böyle bir şey gör
müyoruz. Orada müracaatın mutlaka mafevke 
olması veya aynı daireye yapılması arasmda 
fark yoktur ve icabı maslahat ta bu olsa gerek
tir. Farzedelim ki o kararı veren vekâlettir. Ve
kâletin mafevki yoktur. Yine vekâlete müracaat 
etmesi lâzımdır. Bunun tashihini rica ederim. 
Vekâlete, bundan sonra Şûrayı devlete müracaat 
edecek isem de bir defa size müracaat ederek 
tashihini istiyorum diyecek olsa bu takdirde 
buna imkân olmıyacaktır. Binaenaleyh esbabı 
mucibede böyle bir takyid de yoktur. Onun için 
maddeye, «mafevk makama veyahud o kararı 
vermiş olan makama» diye bir kayıd konulursa 
daha doğru olur. Bendeniz bu şekli encümenin 
dahi kabul edeceğini zannediyorum. Çünkü 
mazbatalarma muvafıktır. Eğer kabul buyuru-
lursa takrir vermeme mahal kalmaz. Yani şöyle 
olacaktır: Mafevk makama veya bizzat o kararı 
vermiş olan makama. Bunu teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen kabul ediyor mu? 
ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Kararı ver

miş veya muameleyi yapmış olan makam kendi 
muamelesini düzeltmişse bu takdirde bir müra
caat meselesi mevzubahs olamaz ve kanuna gir
mesine de lüzum yoktur. Çünkü kendi arala
rında halletmişlerse ihtilâf kalmamış demektir. 
Kanun ise ihtilâftan bahsetmekledir. Karan 
vermiş muameleyi yapmış olan makam alâkala-
nanm müracaatı dairesinde düzeltilirse ihtilâf 
mevzuu kalmaz. Madde kâfidir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Bendenizin zan-
nrnıca vaziyet Ali Rıza kardeşimizin söylediği 
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gibi değildir. îdarî makam her hangi bir veç
hile bir kararla bir vatandaşımızın hukukunu 
ihlâl ettiği zaman kendisine müracaatla o filin 
ve vaziyetin tashihini taleb eder. Eğer cevab 
alamazsa o zaman idarî makamın sükûtu da hu
kuku ihlâl etmiş demektir. Artık mafevk ma
kama müracaat etmeğe lüzum yoktur. Zaten 
idarî kazaya meydan verecek kararlar için ma
fevk makama müracaat yukanki maddede mev-
zubahs değildir. Binaenaleyh aşağıki maddede 
hakkmda Emin arkadaşımızın talebi doğrudur. 
Eğer o makam muayyen olan müddet zarfmda 
cevab vermezse, kararmı, filini tadil etmezse 
hakkını zayi edenin doğrudan doğruya idarî 
mahkemeye gitmesi lâzımdır. Bu itibarla Emin 
Draman arkadaşımızın mütaleası doğrudur. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ALÎ RIZA 
TÜREL (Konya) — Bu maddenin istihdaf et
tiği vaziyeti müsaadenizle hulâsa edeyim: Bu 
madde lâyihada bir yenilik teşkil eder. Bu şe
kil şimdiki kanunda, zannediyorum mevcud de
ğildir. Düşündük ki, dava açmak suretile hak
kını ihkak yoluna gidecek olan vatandaş bunu 
idare yolundan hallederse hem Şûrayı devletin 
işleri azalmış olur, hem de bir idare ailesi için
de ihtilâf halledilmiş olur. Hüküm hem masla
hata uygun hem de Şûrayı devletin işlerini azal
tacak mahiyettedir. Şimdi Nâzım Poroyun bu
yurdukları şey bundan evvelki maddeyi alâka
dar eder. îdarenin sükûtu dölayısile her hangi 
bir muameleyi yapması için vaki müracaata 
hiç bir karar verememesi halinde dört aylık 
müddetin geçmesini talebin reddi mahiyetinde 
telâkki ederek idarî dava sebebi olabileceği 
bundan evvelki maddede kabul edilmişti. Bu 
maddenin derpiş ettiği halde idarî makamla alâ
kalı dava sahibi arasmda ihtilâf var M, bu
nun halli mevzubahs oluyor. Derpiş edilen bu
dur. îhtilâf olabilmesi için muamele yapan ida
rî makamın alâkalmm talebini kabul etmemesi 
lâzımdır. Bu madde de ihtilâfı derpiş eder. Alâ
kalı, idarî makama müracaat etmiştir. O makam 
onun işini kendi arzusuna göre halletmemiştir. 
îhtilâf olmalıdır ki, Şûrayı devlete gidilsin. Biz 
diyoruz ki, Şûrayı devlete gidilmeden evvel bu 
ihtilâf ilk kademe olarak Fransızların (Recours 
gracieux) .dedikleri yoldan kendi idarî makaniz-
ması arasmda halledilsin. Mafevk makam o ka
ran düzeltebilir. Bir misal olarak söyleyeyim : 
İstanbul gümrüklerinin yaptığı bir muamele 
aleyhine İnhisarlar vekâletine müracaat edili
yor. Bu vekâletin verdiği bir kararla o mua
mele düzeltiliyor. Ondan sonra hak sahihleri 
Şûrayı devlete gitmeğe lüzum görmüyorlar. Eğer 
bizzat karar veren makam bu kararı kaldınrsa 
zaten ihtilâf mevzuu yoktur ki, Şûrayı devlete 
yahud mafevk makama gidilsin. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bir 
sual soracağım: 

Şûraya gitmeden evvel mafevk makama vald 
olan müracaat, Şûrada dava açmak için konu
lan muayyen müddeti kesecek midir? 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Kanunda bu 
husuta sarahat vardır. 

EMİN DARAMAN (Yozgad) — Adliye en
cümeni bazbatasmı okuyorum: 34 ncü maddenin 
esbabı mucibesinde diyor ki: «Dava açmağa ve 
onun neticesini beklemeğe mahal kalmadan müt-
tehiz karar veya yapüan bir. muameleden huku
kunun muhtel olduğunu veya menfaatinin ih
lâl edildiğini gören bir şahsm karan veren veya 
muameleyi yapan idarî mercie müracaatla o 
karar veya muameleyi kaldırmağa İlâh». 
Şimdi görülüyor ki Adliye encümeni bir kimse
nin hakkmda verilen ve haksız gördüğü bir iş 
hakkmda Şûrayi devlete gitmesini müddetle 
bağlamıştır. Fakat bu iş için mafevk mercie mü
racaat edilirse bu müddet kesilecektir demiş. 
Esbabı mucibede aynı mercie dahi müracaat 
ederse kesilecektir diyor. Fakat formüle edilir
ken yalnız mafevk mercie müracaat halinde mü
ruru zamanın kesilmesi kabul edilmiş, yani es
babı mucibe ile metin arasmda bir mübayenet -
vardır ve maddenin formüle edildiği şekil icabı 
maslahata uygun değildir. Bu itibarla kararı 
vermiş olan mercie de vaki olan müracaatları 
müruru zamanı keser mahiyette telâkki etmek 
daha doğrudur. Bendeniz bu hususta bir takrir 
takdim ediyorum. Mafevk kelimesinden evvel 
karar veren daire veya mafevk şeklinde olması
nı teklif ediyorum. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Arkadaşı
mızın maksadı şimdi anlaşıldı. İkinci bir müd
det istiyor. Bundan evvelki maddede 60 gün 
90 güne çıkarıldı. Binaenaleyh, bunu da kabul 
etmek, mühlet üzerine mühlet vermek olacağın
dan buna lüzum kalmamıştır. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bir şey soracağım. Bu maddeden 
şu anlaşılıyor. İdarî makamlardan herhangi 
biri bir şahıs aleyhinde bir karar verecek olursa 
derhal Şûrayi devlete müracaata hak kazanı 
yor. Halbuki idarî makamlar birbirini takiben 
bir silsile halinde hiyerarşik bir şekilde vekile 
kadar dayanır, kabil değilmi idiki idarî makam
lardan herhangi birisi bir karar verdiği tak
dirde vatandaş onun mafevkine müracaat etsin. 
Ve en nihayet vekile kadar gitsin. Ve bu suretle 
idarî makamın en yükseğinde lehine karar al
madığı takdirde ve nihayette Şûraya gitsin. Hal
buki bu madde bunun aksini iltizam etmektedir. 
Arzettiğim şekilde olursa hem Şûrayi devletin 
işi azalacak ve hem de yüksek makamlar tara
fından, verilen kararlarm kanuna uygun olub 
olmadığı kontrol edilecektir. Ve idare hayatmda 
hukuk daha çabuk yerleşecektir. Bu cihet En
cümende görüşülmedimi?. Niçin bu yola gittiler 
lütfen bizi tenvir etsinler. 
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ALİ RtZA TÜREL (Konya) — Bu cihet gö

rüşülmedi. Çünkü Eaif Karadenizin de malû
mu âlileri olduğu gibi idarede, ferdden ayrı 
olarak bir (actiond' office) yani bizzat icra 
ve istifayı hak salâhiyeti vardır fili icradan ev
vel karar veıir. O karar ve icra eşhası mütessir 
eder. Ohlar da giderler dava açarlar. Doğrudan 
doğruyla icra kabiliyetini haiz kararlar aleyhine 
Şûraya, giderler. Binaenaleyh biz idarî mercileri 
tamamile kasd etsin. Hiyerarşik şekilde en son 
mercie .gitsin orada da tatmin edilmezse Şûraya 
gitsin dersek bu bizzat istifayı hak ve icrayı 
adalet prensibinin icablarma muhalif olacaktır 
zannediyorum, icra salâhiyetine muvazi olarak 
ferde tanınmış olan idarî mahkemeye müracaat 
salâhiyet ve imkânı geciktirilmiş olur. Bu, ada
let ve ihkakı hak sistemine muvafık değildir. 
Malûmu âliniz bu idarî kazanın teessüsünden 
evvelki zamana aid bir şekildir. (Recours gra-
cieus) diye bundan evvelki maddede gördü
ğümüz şekilde o zamanlardan kalmadır. O 
zaman nazır aynı zamanda hâkim vaziyetinde 
idi. Ondan başka idarî mahkeme yoktu. Ar
tık kazaî kaide ve usuller, kabili icra bir karar 
verildi mi veya bir icra yapıldı mı derhal o 
karar aleyhine mahkemeye gitme salâhiyetini 
tanımıştır. Daha fazla olarak bu madde ile 
vatandaşa kolaylık ve daha az masrafla işinin 
halline imkân verilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilnameyi arzediyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı (Mafevk) den 
evvel |Kararı veren daireye) kaydinm konma
sını teklif ederim. 

Yozgad 
E. Draman 

BAŞKAN — Tadilnameyi nazan itibare alan
lar... Almayanlar... Alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — 30 ve 31 nci maddelerde ya
zılı mercilere verilen dava arzuhalleri deftere 
kayid ve bu kayid arzuhale de işaret olunur. 

Bu, kayid dava açma müddetinin tesbitine 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?.. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ RIZA 
TÜREL (Konya) — Bu günkü vaziyete göre 
madde numaralan ve rakamlar katiyet kesbet-
memiş>ir. Heyeti umumiyi bir maddeyi aradan 
çıkardığı veya biz bir maddeyi gezi aldığımıza 
göre madde numaralarında bir değişiklik hâsıl 
olmuştur. Sonra nazarı dikkate alınmış takrir
l e^ de vardır.^ 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bun
lar nihayette düzeltilir. 

BAŞKAN — Bunları nihayette nizamname. 

mucibince düzeltiriz. Madde hakkında başka 
mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Temyiz için muayyen müdde
tin geçmesile temyiz hakkı düşer. 

Şu kadar ki, taraflardan biri müddeti için
de temyiz eylediği takdirde, işin neticelenme
sine kadar diğer taraf, müddet geçmiş olsa bi
le temyizen dava edebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Dava arzuhalinin ve ilişikle
rinin birer nüshası dava edilen tarafa ve dava 
edilen tarafın vereceği cevabda davacıya tebliğ 
edilir. 

Davacının ikinci lâyihası da dava edilen ta
rafa tebliğ edilerek alınacak cevab davacıya 
gönderilir. 

Dava edilen tarafın verdiği ikinci cevab lâ
yihasında yeniden dermeyan edilmiş ve dava
cının cevab vermesini icab ettirecek hususlar 
varsa, heyetçe verilecek karar üzerine cevab 
vermesi için davacıya bir mühlet verilir. 

Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ 
tarihinden itibaren on beş gün içinde cevab ver
meğe mecburdurlar. Bu müddet taraflardan 
birinin talebi ve heyetin tasvibile veya resen 
heyetin göreceği lüzum üzerine uzatılabilir. 

Cevab müddetleri içinde taraflardan birinin 
cevab vermemiş olması işin geciktirilmesine se-
beb teşkil etmez. 

Temyizen görülen davalarda dava arzuhali 
diğer tarafa tebliğ edilerek cevabı alındıktan 
sonra heyet, başkaca lâyiha teatisine lüzum 
olmadığına karar verebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Tarafların lâyihaları alındık
tan veya lâyiha vermek için muayyen müddet 
geçtikten sonra, dava evrakı, mütaleasmı bil
dirmek üzere müddeiumumiliğe tevdi olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Müddeiumumilik dava hak
kında yazdı mütaleasmı bildirdikten ve baş-
muavin veya muavin yahud mülâzimlerden biri 
tarafmdan dava evrakı hulâsa edildikten sonra 
dosyada tedkikat yapılarak netice hakkmda bir 
rapor razrrlanmak üzere azadn birine havale 
edilir. 

Bu tedkikatm başmuavin veya muavin ve-
yahud mülâzimlerden birine yaptırılması da 
caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Raportör aza, evrak üzerin
de yaptığı tedkiklerin neticesini, tarafların id-

- . 4 6 — 



I : 12 16-12-1938 C : 1 
dia ve menfaatlerinde ileri sürdükleri maddî va-
kialarm ve hususî sebeblerin hulâsasını ihtiva 
eden raporunu alâkalı dava dairesine veya dava 
daireleri umumî heyetine bildirir. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Aza kelime
sinin çıkması lâzımdır. Çünkü bundan evvel 
yapılan madde mucibince raportör aza evrak 
üzerinde şu tedkikatı yapar, denilmiştir. Son
ra hususî sebebler denilmiştir, hukukî sebebler 
olmak lâzımdır. Raportör aza yerine de rapor
tör kelimesi kâfidir. 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Adliye encüme
ninin yazmış olduğu metni olduğu gibi kabul 
etmek daha isabetlidir ve (aza) kelimesini çı
kartmak doğru değildir. Netekim bu kanaatte 
olduğu içindir M, Adliye encümeni de bu su
retle yazmıştır. «Raportör aza» kelimesini çı
kartacak olursak, dava dosyasını tedMk etmek 
vazifesini mülâzımlara, en küçük memurlara ka
dar düşürmüş oluruz ve bir davaya verilmesi 
lâzım gelen ehemmiyeti küçültürüz. Bittabi bu 
tedkikatı mülâzimlar ve başmuavinler de yapa
caktır amma bu tedkikatı yine raportör aza 
imza edecektir, doğru olan da budur. Binaen
aleyh maddenin olduğu gibi kabul edilmesini 
rica ederim. 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Peki, yalnız maddedeki «hususî» kelime
si «hukukî» olacaktır. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — 3 ncü satırda «Menfaatlerinde 
ileri sürdükleri...» diyor. «Müdafaalarında ileri 
sürdükleri...» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Encümen ne diyor? 
ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA*TÜREL (Kon

ya) — Muvafıktır. 
BAŞKAN — Maddeyi musahhah şekilde re

ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE — 40 — Dava daireleri ve dava 
daireleri umumî heyeti, lüzumlu görecekleri 
tedMk ve tahkikleri resen yapabilirler. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bizim 40 noı madde de bir endi
şemiz vardır. Orada diyor M; «Dava daireleri 
ve Dava daireleri umumî heyeti, lüzumlu göre
cekleri tedkikat ve tahkikleri resen yapabilir
ler» Ne hakla Halbuki «görmekte oldukları 
davalara aid her nevi tahkikatı resen yapabilir
ler» diye tasrih etmiştik. Adliye encümeninin 
de maksadı bu olduğuna göre bizim 40 ncı mad
deyi kabul etmelerini teklif ediyorum. 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Elbette alâkalı daire istediği tahkikatı 
yapabilir. Bu hüküm maddenin içinde saklıdır. 
Tasrihe lüzum görmedik. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Saklı olmakdansa açık olması da
ha iyi değil midir? 

BAŞKAN — O halde Bütçe encümeninin 40 
ncı maddesini okuyoruz. 

MADDE 40 — Dava daireleri ve dava daire
leri umumî heyeti, görmekte oldukları davalara 
aid her nevi tahkikleri resen de yapabilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Dava dairelerinde veya dava 
daireleri umumî heyetinde davaların görülmesi 
esnasında yeniden ibraz olunan evrak ve vesaik 
evvelce bunlarm gösterilmesine imkân olmadı
ğına veya gösterilmemesi makbul bir mazerete 
müstenid olduğuna kanaat hâsıl olursa kabul 
ve diğer tarafa tebliğ edilir. Tebliğ olunan ta
rafta tayin edilecek müddet içinde yazılı ce
vabını bildirir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Dava dairelerile dava daire
leri umumî heyetinde tedkikat, evrak üzerinde 
cereyan eder. 

Duruşma ancak dairelerin veya umumî he
yetin göreceği lüzum üzerine yahud müddeiu
mumi ile taraflardan birinin talebile yapılır. 

Duruşma günü, tebliğ olunacak davetiye ile 
taraflara bildirilir. Duruşma alenidir. 

Duruşmada tarafların lâyihalarında derme-
yan eyledikleri sebeb ve dejâil izah ve münaka
şa olunur; yeni delil serdedilemez. 

Duruşmalı işlerde, tarafların hiç biri gelmez
se, tedkikat evrak üzerinde yapılır. Taraflardan 
yalnız birisi gelirse onun vereceği izahatm din-
lenmesile iktifa olunur. 

Duruşmalarda müddeiumuminin huzuru 
şarttır. 

Tarafların izahatı dinlendikten sonra müd
deiumumi mütaleasmı beyan eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Tebligat işlerile hâkimin da
vaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi ehli vu
kuf tedkikatı, keşif ve muayene, üçüncü şahısla
rın davaya müdahalesi, adlî müzaheret hallerin
de ve duruşmanın icrası sırasmda tarafların sü
kûn ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı ya
pılacak muamelelerde Hukuk usulü muhakeme
leri kanununun umumî hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Kararlar, duruşmalı işlerde 
heyetçe hazır bulunan taraflara tefhim olunur. 

Duruşmanın yapıldığı gün karar verilemez. 
Ve bunlara aid ilâmlarla duruşmasız işler hak
kındaki kararların ilâmı Devlet dairelerine doğ
rudan doğruya ve eşhasa da bulundukları yerin 
en büyük mülkiye âmiri vasıtasile tebliğ olunur. 
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ALI RIZA TÜREL (Konya) — İkinci fıkra

da ufak bir matbaa hatası vardır. « Karar veri
lemez ve .... » yerine « karar verilemezse.... » 
olacak. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi reye arze-
diyorum,. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 45 — Dava daireleri veya dava dai
releri umumî heyeti, temyizen tedkik ettikleri 
kararlan bozdukları takdirde, işi bu bozma ka
rarı dairesinde yeniden bir karara bağlamak 
üzere kararı bozulan heyete gönderilir. Ancak, 
dava evrakının ve lüzumu halinde getirilecek 
dosyanın tedMkinden edinilen malûmatı kâfi 

görürse kararı bozmakla beraber işin esası hak
kında da karar verebilir. 

ADLÎYE E. N. ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — 
Beşinci satırdaki « gönderilir » kelimesi « gön
derir » olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi reye arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 46 — Temyizen tedkik olunan işler
de bozma sebebleri şunlardır : 

A - Vazife ve salâhiyet işinde bir işe bakıl
mış olması; 

B - Kanun ve nizamnameye aykırı karar ve
rilmesi; 

C - Usulü hüküm ve kaidelere riayet edilme
miş bulunması. 

ADLÎYE E. N. ALİ RIZA TÜREL (Konya) 
— (A) bendindeki «işinde » kelimesi« dışmda » 
olacak. (O) bendindeki « usulü » kelimesi« usu-
lî » olacak. 

BAŞKAN — Bu tashihlerle maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vakit gecikti. Pazartesi günü 15 te toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,5 

T. B. M. M. Matbaası 


